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Commodities

Bolsas

B3: You Inc pede à CVM retomada de análise da oferta de ações
Impacto:Positivo

Braskem: Contratos de Nafta com a Petrobras chegam a US$1
bilhão
Impacto:Positivo

Ecorodovias: Cia divulga evolução do tráfego em suas
concessões
Impacto:Marginalmente positivo

JBS: Justiça determina suspensão de produção em unidade de
Rondônia
Impacto:Negativo

Marisa: Vendas podem atingir volume pré-crise antes de 2021
Impacto:Positivo

Multiplan: Cia anuncia retomada de operações em São Paulo
Impacto:Positivo

Setor de Cias Aéreas: Latam e Delta apresentam acordo de JV ao
Cade
Impacto:Negativo

Setor de Comércio Eletrônico: Vendas pela internet cresceram
71% em 90 dias
Impacto:Positivo

Setor de Concessões Rodoviárias: Governo Doria estuda
retomar plano de prorrogar concessões
Impacto:Positivo

Vale: Cia obtém liminar em ação que exigia garantias de R$7,9 bi
Impacto:Positivo

Via Varejo: Cia reabre 600 lojas no país
Impacto:Positivo

Destaques

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.686 -2,13% 8,33% -18,12% 10/06/2020

S&P 500 (EUA) 3.002 -5,89% -1,39% -7,08% 11/06/2020

IPC (México) 36.827 -3,76% 1,95% -15,42% 11/06/2020

STOXX 600 (Europa) 355 0,66% 1,44% -14,54% 09:13:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.118 0,68% 0,68% -18,89% 09:13:07

DAX (Alemanha) 12.003 0,27% 3,59% -9,41% 09:13:07

CAC 40 (França) 4.867 1,07% 3,66% -18,58% 09:13:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.305 -0,75% 1,95% -5,71% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.920 -0,04% 2,36% -4,27% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.848 -1,89% 1,60% -12,51% 04:33:14

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 98,8 -0,18% 4,52% 14,96% 11/06/2020

Cobre (USd/lb.) 262,2 0,77% 7,55% -7,02% 09:18:04

Ouro (USD/t oz.) 1.744,0 0,24% -0,44% 13,20% 09:18:06

Prata (USD/t oz.) 17,7 -0,94% -4,21% -2,04% 09:18:06

Platina (USD/t oz.) 825,9 0,23% -5,57% -16,03% 09:17:43

Paládio (USD/t oz.) 1.938,5 1,49% -1,74% 2,25% 09:16:38

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 38,8 0,54% 2,43% -38,41% 09:18:04

Petróleo WTI (USD/bbl.) 36,4 0,25% 2,65% -38,12% 09:18:05

Gasolina (USd/gal.) 111,0 -0,76% 2,95% -39,80% 09:18:04

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,8 -1,71% -3,62% -22,62% 09:18:06

Etanol (USD/gal.) 1,2 -387% 475% -1688% 11/06/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 335,0 0,00% 1,52% -16,46% 09:17:58

Soja (USd/bu.) 877,0 0,03% 2,96% -10,40% 09:17:53

Café Robusta (USD/MT) 1.238,0 0,90% 4,12% -13,79% 09:17:56

Café Arábica (USD/bag) 110,8 -1,25% 0,54% -27,19% 10/06/2020

Açúcar (USd/lb.) 12,0 -0,58% 9,66% -13,33% 09:18:00

Boi Gordo (USd/lb.) 96,5 -0,05% -3,16% -17,19% 11/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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B3: You Inc pede à CVM retomada de análise da
oferta de ações

A You Inc solicitou à CVM a retomada da análise da
oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias da companhia.

A empresa também solicitou a retomada das análises
da conversão de registro de companhia aberta de
categoria B para A, e da listagem no segmento Novo
Mercado.

Impacto: Positivo. Com o mercado de capitais
reaquecendo e os fortes volumes de negociação e CPFs
em bolsa, a B3 tende a ter um ano com resultados bem
expressivos em quase todos seus segmentos.

Braskem: Contratos de Nafta com a Petrobras
chegam a US$1 bilhão

A Braskem e a Petrobras chegaram a um novo
acordo de fornecimento de nafta que pode
movimentar valores entre US$ 195 milhões e US$ 1
bilhão por ano, considerando os preços correntes da
matéria-prima, de aproximadamente US$300 por
tonelada.

Agora, a petroquímica e a estatal estão realiza do
acordos independentes para o suprimento da
matéria-prima, o que é ainda mais importante para
as quatro centrais da Braskem: Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Isso porque fica garantido o suprimento de nafta
para os próximos cinco anos, a preço pré-
determinado, independente de quem esteja à frente
da operação das refinarias da Petrobras que a
atendem.

Na quarta-feira, foram anunciados os contratos para
as unidades na Bahia e no Rio Grande do Sul, com
prazo de cinco anos, contados a partir do vencimento
do acordo vigente, em dezembro deste ano. O
suprimento de nafta para o polo paulista e de etano e
propano para o complexo de Duque de Caxias (RJ)
ainda está sendo negociado.

(Continua na próxima página)...

Índices locais

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 94.686 -2,13% 8,33% -18,12% 10/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 39.972 -2,17% 8,32% -17,88% 10/06/2020

IMOB (Imobiliário) 959 -3,98% 16,64% -30,92% 10/06/2020

INDX (Industrial) 17.682 -2,06% 7,22% -16,55% 10/06/2020

IFNC (Financeiro) 10.009 -3,28% 14,01% -24,29% 10/06/2020

ICON (Consumo) 4.626 -1,14% 8,28% -12,35% 10/06/2020

IMAT (Materias básicos) 3.269 -2,08% 3,61% -9,45% 10/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 69.266 -1,74% 4,36% -9,61% 10/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.603 -1,91% 3,90% -11,71% 10/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.799 0,25% 5,33% -12,45% 10/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 15.220 -2,00% 7,94% -16,28% 10/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.441 -1,60% 7,27% -12,12% 10/06/2020

ITAG (Tag Along) 20.946 -2,18% 8,53% -18,05% 10/06/2020

IDIV (Dividendos) 5.571 -2,12% 8,50% -18,72% 10/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 5,063 -1,77% 5,42% -20,50% 09:28:07

Selic 3,00% 06/05/2020

P/L Ibovespa (atual) 35,7x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 17,4x -

DI Jan 21 2,16% -1 p.p. -45 p.p. -240 p.p. 09:24:20

DI Jan 23 4,10% -2 p.p. -63 p.p. -169 p.p. 09:27:23

CDS 5 anos (em p.b.) 262 -14 p.p. -64 p.p. 162 p.p. 09:28:07

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 5.650 5.540 110 190 10

Investidor Estrangeiro 144.651 192.846 -48.195 -8.654 -73.020

Fundos 350.329 298.989 51.340 6.774 73.340

Pessoa Física 3.400 6.690 -3.290 1.590 -890
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Os acordos firmados consistem no fornecimento de volume mínimo de 650 mil toneladas de nafta por um ano,
com possibilidade de adicional de até 2,8 milhões de toneladas, perfazendo até 3,5 milhões de toneladas anuais.

Além disso, a Braskem garantiu acesso à infraestrutura logística de nafta no sul do país, com a renovação dos
contratos de tancagem com a Petrobras e de movimentação e tancagem com a Transpetro.

Impacto: Positivo. Com os novos contratos firmados, a Braskem terá suprimento garantido de nafta para os próximos
cinco anos, a preço pré-determinado, independente de quem esteja à frente da operação das refinarias da Petrobras que
a atendem.

Ecorodovias: Cia divulga evolução do tráfego em suas concessões

A Ecorodovias novamente divulgou a evolução do tráfego em suas rodovias.

O volume de tráfego consolidado do dia 16 de março de 2020 até dia 09 de junho (última terça-feira), teve
queda de de 20,7% comparado ao mesmo período em 2019.

Esta queda foi puxada pela Ecoponte e pela Ecopistas que caíram 43,4% e 43,2%, respectivamente.

Analisando o volume total consolidado de tráfego em 2020, comparado a 2019 até o momento, a queda foi de
6%.

Esta, também puxada pela Ecoponte e Ecopistas que tiveram no ano, queda de 23,7% e 24,0%,
respectivamente.

Impacto: Marginalmente positivo. As quedas nas rodovias, devido ao isolamento social que foi imposto com a chegada
do corona, continuam bastante significativas, no entanto, menores que as observadas no início da pandemia. Em
comparação a divulgação do tráfego na semana passada, o volume de tráfego consolidado desde o dia 16 de março foi
um poucomenor, e no ano levemente maior (6,0% vs. 5,7%).

JBS: Justiça determina suspensão de produção em unidade de Rondônia

A Justiça do Trabalho de Rondônia determinou a imediata suspensão de todas as atividades laborativas
relacionadas às áreas de produção da unidade de carne bovina em São Miguel do Guaporé (RO).

A suspensão tem validade até que a empresa comprove nos autos o cumprimento de todas as medidas
estipuladas para combate ao contágio do coronavírus.

Impacto: Negativo. A companhia vem sendo impactada em diferentes plantas por conta de decisões judiciais
desfavoráveis ao funcionamento durante a pandemia.

Mais: A JBS informou que sua subsidiária americana, Pilgrim’s Pride, coopera com o processo que a Justiça move contra
o atual CEO da companhia, que gira em torno de uma possível formação de cartel nos preços de frango dos Estados
Unidos.
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Marisa: Vendas podem atingir volume pré-crise antes de 2021

Segundo Alberto Kohn, vice-presidente de Operações e Logística da companhia, a Marisa deve atingir o
patamar pré-crise no 4T20, com a retomada das lojas físicas.

Hoje, já estão abertos cerca de 60% de suas unidades (212 de 353 totais), sendo 97 localizadas em ruas e 115
em shoppings centers.

Somente no estado de São Paulo, a empresa está com 91 lojas abertas de 129 totais.

Todas as lojas reabertas estão seguindo os protocolos necessários de segurança.

Os clientes da varejista estão, em geral, gastando cerca de 15% a mais na primeira visita após a quarentena, de
acordo com o executivo, comparado ao mesmo período no ano passado. Ao mesmo tempo, acrescentou, os
consumidores estão sendo bastante objetivos em suas compras para ficar o menor tempo possível dentro das
lojas.

Impacto: Positivo. A Marisa estava passando por um grande processo de reestruturação, que foi interrompido pela
chegada da pandemia no Brasil. A retomada dos volumes de venda pré-crise ainda em 2020, indica que seu projeto
deve continuar sendo posto em prática, levando ao aumento dos fluxos em suas lojas.

Multiplan: Cia anuncia retomada de operações em São Paulo

A Multiplan anunciou a retomada das operações do Morumbi Shopping, do Shopping Vila Olímpia e do
Shopping Anália Franco.

A reabertura ocorrerá em horário de funcionamento reduzido.

A decisão segue orientação das autoridades locais, com a adoção de medidas de proteção e segurança.

Impacto: Positivo. A Multiplan segue outras operadoras de shoppings, com reabertura de suas unidades em altos níveis
de prevenção e segurança.

Setor de Cias Aéreas: Latam e Delta apresentam acordo de JV ao Cade

A Latam e a Delta apresentaram ao Cade versão preliminar do acordo de Joint Venture entre as duas empresas.

A aprovação do Cade é o primeiro passo do acordo que deve conectar as malhas das companhias.

A parceria se iniciou em setembro de 2019, quando a Delta comprou 20% do grupo Latam.

Impacto: Negativo. Com a conexão, as duas companhias fortalecem suas malhas aéreas, elevando suas sinergias e
resultando em uma concorrência mais forte e robusta para Gol e Azul.
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Setor de Comércio Eletrônico: Vendas pela internet cresceram 71% em 90 dias

De acordo com o levantamento feito pela Compre&Confie, as vendas pela internet realizadas no Brasil, tiveram
aumento de 71% nos 90 primeiros dias da pandemia no país, totalizando R$27,3 milhões.

Com isso, a participação do comércio eletrônico no varejo como um todo cresceu para 7,2% vs. 6,0%, que
representava tradicionalmente.

O período avaliado é de 24 de fevereiro a 24 de maio, quando foram realizados 68,9 milhões de pedidos,
aumento de 82,1% vs. o mesmo período no ano passado.

No entanto, o valor médio das compras sofreu uma diminuição de 6,1%, para R$395,80.

Por categorias de compra, os maiores crescimentos ficaram com cartões-presente (+610%), alimentos e
bebidas (+222%), instrumentos musicais (+187%), brinquedos (+170%) e papelaria (+159%).

Quando a analise é feita por produtos individuais, os mais procurados foram gel antisséptico (+14.221%),
roupas de baixo para crianças (+6.922%), pijamas (+3.874%), toalha infantil (+3.791%) e toalha de mesa
(+3.574%).

Impacto: Positivo. É observada uma mudança no padrão de compra do consumidor. Este que antes realizava compras
únicas de segmentos de maior ticket médio, agora está comprando de maneira recorrente itens baratos e de
necessidade diária.

Setor de Concessões Rodoviárias: Governo Doria estuda retomar plano de prorrogar concessões

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transporte, João Octaviano Machado Neto, o governo
Doria está estudando a retomada do plano de prorrogação das concessões rodoviárias.

O objetivo é incluir nos contratos algumas obras adicionais. Assim, poderão antecipar investimentos, em meio a
um cenário de restrições fiscais e maior dificuldade de atrair grupos privados aos novos leilões.

Deverá ser formado um grupo entre o governo, as concessionárias e a Agência de Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp) para discutir o pacote.

A prorrogação dos contratos poderá ser utilizada de duas maneiras: (i) reequilíbrio dos passivos antigos, já que
o prazo extra será como uma compensação por efeitos negativos impostos ao concessionário; (ii) para ajudar na
retomada da economia.

Um dos projetos rodoviários do governo paulista que estavam mais avançados é a concessão das Rodovias do
Litoral, com previsão de R$ 3 bilhões de investimentos em 30 anos. A publicação do edital acabou atrasando
por conta da resistência de moradores à nova cobrança de pedágio, e agora os estudos estão sendo
rediscutidos. Além disso, diz ele, será preciso aguardar o final da pandemia, para assim analisar como ficará o
mercado.

Impacto: Positivo. A situação para o setor nos dias de hoje, ainda é desafiadora. Por isso, não seria o momento ideal
para que houvesse um leilão de concessão. Com a prorrogação destes, mais grupos privados poderão demonstrar
interesse e participar dos próximos leilões.
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Vale: Cia obtém liminar em ação que exigia garantias de R$7,9 bi

A Vale informou que obteve liminar favorável sobre uma ação do Ministério Público do Estado de Minas (MPE-
MG) que exigia garantias de R$7,9 bilhões para eventuais multas ligadas à Brumadinho.

A liminar determina suspensão da exigência de prestar garantia de R$7,9 bilhões.

O desembargador considerou que não há elementos que evidenciem riscos futuros de descumprimento de uma
posterior decisão sobre o caso, por parte da Vale.

Impacto: Positivo. Com a decisão, a Vale retira, por hora, sua obrigação de apresentar garantias de um valor bastante
expressivo.

Via Varejo: Cia reabre 600 lojas no país

A controladora das redes Casas Bahia e Ponto Frio, anunciou ter reaberto 600 lojas de suas 1.073 unidades em
operação até ontem (11/06).

A entrada de clientes na loja está ocorrendo de maneira controlada. Caso este deseje olhar um produto, é
permitido que entre apenas um consumidor por vez. E caso a intenção seja pagar um carnê, existe um limite de
cinco a sete pessoas da fila, dependendo do tamanho da unidade.

Os funcionários receberam máscaras para se protegerem tanto na ida ao trabalho, quanto no retorno para
casa.

Impacto: Positivo. A Via Varejo está dentro da lista de companhias que conseguiu performar muito bem durante a
pandemia, através de seu canal de e-commerce. Quando a quarentena começou a ser flexibilizada em algumas cidades,
e a Via Varejo divulgou ter aberto cerca de 200 lojas, a companhia já conseguiu atingir o mesmo volume de vendas
observado pré-crise. Agora, com 600 lojas abertas seus resultados podem crescer aindamais.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 0.259 milhões na B3 na terça-feira, dia 09. No mês de
Junho, o saldo acumulado está positivo em R$ 3.397 milhões. No acumulado do ano, este saldo também está negativo em R$
73.450 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

09/06/2020 Junho

Inves. Estrangeiro 259 3.397 -73.450 44%

Institucional -871 -3.140 34.797 25%

Pessoa Física 668 -197 35.071 26%

Instit. Financeira -96 -181 -376 4%

Emp. Priv/Publ 6 135 3.714 1%

Outros 35 -14 244 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

Tipo de Investidor (R$MM) Junho Acumulado no ano

Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
12/jun

6:00 Z. do Euro Produção Industrial (MoM % a.s.) Abr -20.0% -11.3%

Produção Industrial (YoY % ) Abr -26.6% -12.9%

11:00 EUA Confiança do Consumidor Jun P 75.0 72.3

13:00 EUA Flow of Funds 1Q - $3148b

14:00 EUA Indicador de Perfuração de Poços 12-jun - -
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

10/06/2020 SANB11 Banco Santander Brasil SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
12/06/2020 IRBR3 IRB Brasil Resseguros S/A Reunião Corporativa Reunião Anual
17/06/2020 ITSA4 Itausa - Investimentos Itau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

19/06/2020 AZUL4 Azul SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
25/06/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Anual
25/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
02/07/2020 BRML3 BR Malls Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
20/07/2020 GGBR4 Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
22/07/2020 RAIL3 Rumo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

23/07/2020 CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Reunião Corporativa Reunião Anual
24/07/2020 GOAU4 Metalurgica Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
29/07/2020 CSAN3 Cosan SA Reunião Corporativa Reunião Anual
31/07/2020 KLBN4 Klabin SA Reunião Corporativa Reunião Anual

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

25/06/2020 26/06/2020 RADL3 Raia Drogasil SA JCP 0,126R$     0,11% 03/12/2020

25/06/2020 26/06/2020 IGTA3 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Dividendo 0,205R$     0,55% 21/12/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,07% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,07% 03/08/2020

31/07/2020 03/08/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

31/07/2020 03/08/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,07% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,07% 01/09/2020

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock%20Guide%20-%20Guide%20Investimentos%20111119.xlsb
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devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações
envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma
representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e
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investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades,
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aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes
limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N° 598/2018, que: (I) Quaisquer
recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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